


ii
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BU
KU

 PE
DO

MA
N 

PJ
J

PEDOMAN
PELAKSANAAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH

Tim Penyusun:

Anter Venus
Satria Yudhia Wijaya

Andhika Octa Indarso

Editor

Ramzi Zainal Abidin

Edisi Revisi Kesatu, Mei 2020



iii
Edisi Revisi Kesatu, Mei 2020

KAMPUS BELA NEGARA

KAMPUS BELA NEGARA



iv
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BU
KU

 PE
DO

MA
N 

PJ
J

KATA PENGANTAR

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta menerapkan 
sistem pembelajaran bauran (blended/hybrid learning) untuk mendukung 
metode pembelajaran Student Centered Learning (SCL) sesuai dengan 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sistem pembelajaran bauran yang 
diterapkan universitas adalah dengan menggunakan pembelajaran daring 
atau online dengan memanfaatkan Learning Management System (LMS)  
berbasis open source, yakni Moodle. LMS yang dimiliki dan dikelola oleh 
UPN Veteran Jakarta diberi nama E-learning 4.0 (E4.0).

Kami mengharapkan kehadiran pedoman pelaksanaan PJJ ini 
dapat menjadi pegangan bagi dosen sekaligus memberikan pengalaman  
belajar baru bagi mahasiswa dan memenuhi kebutuhan pembelajaran  
generasi milenial yang gemar menjelajahi dunia maya melalui perangkat 
gadget atau smartphone yang dimilikinya. Pedoman pelaksanaan PJJ ini  
mengatur antara lain PJJ perkuliahan, PJJ ujian mata kuliah,  
PJJ ujian akhir (sidang), dan PJJ pembimbingan akademik.

Sebagai penutup, selaku Rektor saya mengucapkan terimakasih atas 
kerja keras tim penyusun dalam pembuatan pedoman pelaksanaan PJJ ini. 
Semoga buku ini dapat menjadi panduan dalam meningkatkan efektivitas 
dan kualitas pembelajaran jarak jauh di lingkungan UPN Veteran Jakarta.

Salam Bela Negara....
      

   Jakarta,    Maret 2020
           
              Rektor,    
             
               Erna Hernawati



v
Edisi Revisi Kesatu, Mei 2020

KAMPUS BELA NEGARA

DAFTAR ISTILAH

Berikut adalah beberapa istilah penting yang digunakan dalam pelaksanaan 
PJJ di lingkungan UPN Veteran Jakarta :
1. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) adalah proses belajar mengajar yang 

dilakukan secara jarak jauh melalui berbagai media komunikasi.
2. Pembelajaran bauran (blended/hybrid learning) suatu pendekat-

an dalam proses belajar mengajar yang menggabungkan, mengkom-
binasikan dan memadukan sistem pendidikan konvensional (berbasis  
kelas) dengan sistem yang serba digital (E-Learning).

3. Learning Management System (LMS) adalah environment yang  
digunakan oleh pengajar dalam membuat, menyimpan, menggunakan  
kembali, mengelola serta menyampaikan materi pembelajaran kepada 
para siswa yang terhubung dengan internet.

4. Platform adalah suatu kombinasi antara arsitektur perangkat keras  
dengan sebuah kerangka kerja perangkat lunak.

5. E-Learning 4.0 (selanjutnya disebut E4.0) adalah platform PJJ yang 
digunakan untuk proses belajar mengajar secara jarak jauh milik UPN 
Veteran Jakarta.

6. Fitur adalah fungsi, kemampuan, atau desain khusus dari suatu  
perangkat lunak

7. Resource, Activity, Feedback (selanjutnya disebut RAF) adalah  
bagian dari suatu sistem pendidikan jarak jauh yang terpadu sehingga 
memacu pembelajaran secara interaktif antara dosen dan mahasiswa. 

8. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa  
setiap program studi berdasarkan hasil penelitian, analisa suatu proyek, 
atau hasil praktek lapangan yang dilakukan secara seksama dengan  
bimbingan dosen pembimbing. 

9. Monitoring dan evaluasi (selanjutnya disebut monev) adalah  
kegiatan penjaminan mutu untuk memantau kemajuan pelaksanaan 
proses pembelajaran dan memastikan bahwa arah pelaksanaannya  
sesuai rencana.
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1. PENDAHULUAN. 

UPN Veteran Jakarta telah menetapkan bahwa pendekatan  
pembelajaran yang digunakan dalam rangka pemenuhan Standar  
Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) adalah pendekatan 

pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning/
SCL). Metode pembelajaran untuk mendukung SCL merupakan kombinasi 
pembelajaran konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring (online) 
yang menggunakan teknologi informasi, yang dikenal dengan pembelajaran 
bauran (blended/hybrid learning). Implementasi blended learning di universitas  
yaitu dengan dilaksanakannya Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Diharapkan 
dengan menggunakan PJJ mahasiswa mendapatkan suatu pengalaman 
belajar yang baru sesuai dengan kondisi lingkungan yang semakin modern.

Penyelenggaraan PJJ ini telah diatur dalam Peraturan Menteri 
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 51 Tahun 2018 pada BAB VII 
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh. Pemikiran tentang PJJ  
didasarkan pada :

a. Terbuka, bahwa perguruan tinggi sebagai agent perubahan tingkat 
pendidikan harus dapat menyelenggarakan pembelajaran secara 
fleksibel dalam hal : cara penyampaian, tempat, dan cara belajar.
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b. Belajar mandiri, bahwa pembelajaran yang baik harus didukung 
oleh mahasiswa sebagai salah satu pemegang kendali belajar  
sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajar masing-masing.

c. Belajar dimana saja dan kapan saja, bahwa sistem PJJ  
memberikan keluwesan bagi sivitas akademika untuk memberikan 
pembelajaran dan belajar secara terbuka dan belajar mandiri.

d. Kemajuan teknologi informasi, bahwa untuk mendukung  
proses pembelajaran maka telah ada fasilitas untuk saling  
berinteraksi dan berkomunikasi bagi seluruh sivitas akademika  
dengan mudah menggunakan perangkat teknologi informasi.

UPN Veteran Jakarta sebagai salah satu perguruan tinggi yang  
dipercaya oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan bidang  
sosial humaniora, sain dan teknlogi, serta kesehatan telah mempersiapkan 
sebuah Learning Management System (LMS) untuk mendukung PJJ.  
Platform resmi LMS yang dikembangkan universitas untuk mendukung PJJ 
dikenal dengan sebutan E-Learning 4.0 (E4.0), namun demikian dosen  
masih dapat menggunakan platform lain disaat tertentu sesuai dengan  
kebijakan universitas.  
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2. PELAKSANAAN PJJ. 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Tujuan

PJJ yang dilaksanakan dalam suatu proses pembelajaran memiliki  
tujuan sebagai berikut :

a. Memberikan pengalaman belajar baru (new learning experience) bagi 
mahasiswa dalam proses pembelajaran.

b. Memastikan bahwa proses pembelajaran dapat berlangsung lancar  
sesuai rencana perkuliahan.

2.2. Pelaksanaan Perkuliahan PJJ

Berikut ini adalah pedoman yang harus dipatuhi pada saat  
pelaksanaan PJJ dalam suatu proses pembelajaran :

a. Proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh universitas mengacu 
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pada model pembelajaran bauran (blended/hybrid learning)

b. Kegiatan PJJ dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran  
Semester (RPS) yang telah disusun oleh program studi, dan pada  
saat tertentu apabila ditemukan kesulitan dalam implementasinya  
maka dosen dapat melakukan beberapa penyesuaian dalam hal  
capaian pembelajaran. Penyesuaian ini harus dilaporkan kepada Ketua  
Program Studi. 

c. Pelaksanaan PJJ harus sesuai dengan jadwal perkuliahan. 

d. Pelaksanaan PJJ dapat dilakukan dengan Metode Asinkron atau 
Metode Sinkron. Metode Asinkron adalah metode di mana dosen 
dan mahasiswa tidak perlu online secara bersama sama. Dosen  
sudah menyiapkan materi, rekaman video visual, rekaman suara, forum  
diskusi, chat, quiz, atau material lainnya di platform E4.0. 

Metode Sinkron adalah metode di mana dosen dan mahasiswa 
melakukan interaksi secara langsung dalam waktu yang bersamaan. 
Interaksi ini dapat dilakukan melalui video conference (vicon), voice 
sharing atau juga forum diskusi.

e. Penggunaan vicon dalam metode sinkron harus mempertimbangkan 
beban kuota internet mahasiswa. Beban kuota dapat dihemat dengan 
cara mahasiswa tidak mengaktifkan webcam selama dosen menyam-
paikan materi, tetapi diaktifkan hanya saat sesi absensi. Dosen tidak 
diperkenankan memaksakan vicon yang memberatkan beban maha-
siswa.  

f. PJJ dilaksanakan dengan menggunakan platform E4.0 resmi  
universitas dan dapat diakses melalui www.elearning40.upnvj.ac.id , 
namun demikian bagi dosen yang mengalami kesulitan menggunakan 
platform tersebut maka masih diperkenankan menggunakan platform 
lain (Google Classroom, Schoology atau Chamilo) dengan alasan yang 
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dapat diterima dan melaporkan penggunaan platform tersebut kepada 
Ketua Program Studi masing-masing.

g. Standar PJJ interaktif ditetapkan dengan menggunakan prinsip  
Resources, Activities dan Feedback (RAF) dengan penjelasan sebagai 
berikut;

1) Resources adalah sumberdaya pembelajaran atau penyediaan 
bahan pembelajaran yang diunggah ke dalam jaringan E4.0 yang 
meliputi modul, power point presentations (ppt), url/link bahan ajar, 
video atau artikel jurnal dan sejenisnya.

2) Activities adalah kegiatan interaksi antara dosen dan mahasiswa 
yang dilakukan secara terstruktur dalam bentuk forum diskusi,  
video conference atau kegiatan interaktif lainnya.

3) Feedback adalah umpan balik yang disampaikan dosen  
kepada mahasiswa baik dalam bentuk quiz, assignment, chat, 
masukan, komentar atau respon lainnya secara individual kepada  
mahasiswa untuk menilai capaian pembelajaran.

h. Setiap dosen yang melaksanakan PJJ wajib melaporkan kegiatan PJJ 
yang dilakukannya kepada Ketua Program Studi/Kasubbag. Akademik 
dan Kemahasiswaan (Mikmas).

i. Seluruh sivitas akademika diwajibkan untuk selalu menjaga ketertiban 
PJJ, khususnya ketika melakukan video conference, antara lain :

1) Sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan dosen dan  
sesama mahasiswa selama proses PJJ

2) Mengucapkan salam dan menggunakan bahasa yang baik dengan 
intonasi jelas.
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3) Berpakaian sopan, layaknya melakukan perkuliahan di kampus.

4) Berbicara/bertanya setelah dipersilahkan oleh dosen, atau sesuai 
dengan kesepakatan dengan dosen. 

5) Matikan speaker (mute) jika dosen sedang berbicara, dan  
nyalakan (unmute) jika diminta dosen.

6) Dilarang meninggalkan webcam tanpa ijin melalui fitur chat.

7) Dilarang menerima telp selama proses PJJ

8) Posisi duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang.

2.3. PJJ Pembimbingan Akademik

Selain untuk perkuliahan, maka PJJ juga dapat dilakukan untuk  
kegiatan akademik lainnya, misal : pembimbingan akademik, dan  
pembimbingan tugas akhir (Laporan PKL, Skripsi, atau Tesis). 

Berikut hal yang harus diperhatikan selama PJJ pembimbingan akademik :

a. Pembimbingan akademik atau konsul akademik bertujuan untuk  
memonitor perkembangan akademik mahasiswa yang dibimbingnya, 
yang dilakukan diawal perkuliahan, menjelang Ujian Tengah Semester 
dan menjelang Ujian Akhir Semester. 

b. Platform untuk melakukan pembimbingan akademik sebagaimana 
yang telah disediakan pada www.dosen.upnvj.ac.id (bagi dosen) dan 
akademik.upnvj.ac.id  (bagi mahasiswa).

c. Dimungkinkan pembimbingan akademik dengan menggunakan video 
conference atau melalui grup whatsapp (WA).
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Berikut hal yang harus diperhatikan selama PJJ pembimbingan tugas akhir :

a. Pembimbingan tugas akhir melalui PJJ dapat dilakukan jika  
terjadi suatu kondisi yang tidak memungkinkan pertemuan antara dosen  
pembimbing dan mahasiswa secara intens.  

b. Dosen pembimbing melakukan review/pemeriksaan atas draft tugas 
akhir yang disusun mahasiswa melalui fitur review/comments yang  
terdapat pada software microsoft office word. 

c. Draft tugas akhir disampaikan kepada dosen pembimbing  
menggunakan email atau WA.

d. Dosen pembimbing dapat menggunakan video conference (melalui 
zoom meeting, g-meet, skype, atau lainnya) jika dirasakan terdapat  
permasalahan/menjelaskan sesuatu yang penting.

e. Penggunaan vicon dalam pembimbingan tugas akhir harus  
mempertimbangkan beban kuota internet mahasiswa.

2.4. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu bagian dari proses 
pembelajaran yang dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana capaian 
pembelajaran mata kuliah telah tercapai. Sejalan dengan kebijakan model 
pembelajaran bauran (blended/hybrid learning) maka evaluasi pembelajaran 
dapat dilakukan secara PJJ. Kegiatan evaluasi pembelajaran yang dilaku-
kan secara PJJ antara lain : Penilaian Tugas Mandiri, Ujian Mata Kuliah, 
Seminar Proposal, dan Ujian Akhir (sidang). Berikut disampaikan pedoman  
pelaksanaan evaluasi pembelajaran :

a. Penilaian tugas mandiri :
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1) Dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa dengan  
menggunakan fitur Assignment pada platform E4.0.

2) Diharapkan dosen melakukan setting penyerahan tugas pada fitur 
assignment agar terjadi kepastian waktu (deadline) penyerahan  
tugas, selain itu melatih mahasiswa agar disiplin mengikuti aturan.

3) Mahasiswa mengunggah tugas yang telah diberikan menggunakan 
akun E4.0 masing-masing.

4) Dosen wajib memberikan feedback dan grade untuk tugas 
tersebut, dan membahas hasil ini pada pertemuan berikutnya.

b. Ujian Mata Kuliah, selain secara konvensional maka PJJ dapat  
dilakukan untuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester :

1) Ujian mata kuliah secara PJJ dilaksanakan sesuai dengan  
ketetapan dan jadwal yang disusun oleh fakultas/prodi.

2) Pelaksanaan ujian mata kuliah secara PJJ dengan menggunakan 
fitur Quiz pada platform E4.0.

3) Jenis soal ujian PJJ dapat berbentuk : Multiple choice, True/false, 
dan Essay.

4) Dosen wajib melakukan beberapa setting pada fitur Quiz, antara 
lain :

a) Pembatasan akses mulai dan selesai Quiz.

b) Pembatasan waktu pengerjaan soal.
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c) Aktifasi fitur acak (shuffle) soal 

d) Grade setiap soal

e) Pembatasan berapa kali soal dapat diperbaiki jika ada  
kesalahan jawab oleh mahasiswa (attempt allowed)

5) Pada kondisi tertentu, dosen dapat memberikan materi ujian  
kepada beberapa mahasiswa (yang mengalami kesulitan) selain 
dengan platform E4.0 namun dengan standar ujian yang tetap 
sama (waktu ujian, jenis, dan jumlah soal). 

c. Seminar Proposal dan Ujian Akhir (sidang) yang dilakukan secara PJJ 
agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Fakultas agar membuat pedoman internal seminar proposal dan  
ujian akhir sesuai karakteristik fakultas masing masing.

2) Melakukan sosialisasi pedoman/mekanisme ujian daring kepada 
dosen dan mahasiswa.

3) Memastikan syarat ujian dipenuhi oleh mahasiswa dengan  
ketentuan syarat yang tak mungkin dipenuhi saat ini (sertifikat  
bahasa inggris) dapat ditunda dan dipenuhi saat kondisi sudah  
memungkinkan. 

4) Proses ujian berjalan dengan memenuhi aspek ujian Daring,

a) Aspek Informatif: pastikan surat undangan, susunan  
acara, daftar peserta/skripsi yang akan diujikan tersedia secara  
online, dan saat ujian berlangsung pastikan latar penguji dan 
peserta tertulis nama kegiatan, identitas fakultas dan lambang 
UPN Veteran jakarta
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b) Aspek Prosesi : Menggunakan naskah pembuka dan penutup 
ujian/sidang secara formal yang dibacakan ketua sidang.

c) Aspek Interaktif : Proses pengujian berjalan secara  
interaktif dengan memberikan umpan baik yang positif, etis dan  
menjaga suasana ujian kondusif.

d) Aspek Edukatif : Ujian adalah proses mendidik pastikan dosen 
bertanya untuk tujuan mendidik, membangun rasa percaya diri 
mahasiswa dan lakukan pelurusan serta berikan jawaban yang 
benar apabila diperlukan.

e) Aspek administratif : Agar dilakukan pengelolaan dokumen  
administrasi ujian dengan baik, termasuk catatan pertanyaan 
dan jawaban, lembar penilaian dan berita acara ujian.

5) Oleh karena sidang ini bersifat terbuka dengan waktu terbatas 
maka mohon pastikan para penguji telah membaca naskah skripsi 
dan menyiapkan pertanyaan secara bermutu.

6) Mendorong mahasiswa lain khususnya yang telah menyusun 
skripsi untuk ikut hadir dan belajar bagaimana menjalani proses 
ujian skripsi secara daring.

7) Dianjurkan agar setiap proses ujian direkam untuk bahan  
evaluasi ujian skripsi dan sebagai dokumen kegiatan akademik. 
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3. LEARNING MANAGEMENT SYSTEM. 
 
 
 
 
 
 
 

Universitas menjamin atas kelancaran pelaksanaan PJJ,  
dibantu oleh Kepala Pusat E-Learning dan Kepala UPT TIK. Kapus E-learning  
bertanggung jawab atas tersedianya platform E4.0 beserta pedoman  
implementasi E4.0, sedangkan Kepala UPT TIK bertanggung jawab atas  
operasional server E4.0. Dalam operasional sehari-hari maka Kapus 
E-Learning dibantu oleh petugas admin di setiap fakultas (2 orang).

Karakteristik platform E4.0 yang dimiliki UPN Veteran Jakarta antara 
lain :

a. Platform LMS : Moodle

b. Fitur pengelolaan untuk  user, role, courses, instructor, facility.

c. Course calendar

d. Learning Path

e. User Messaging dan notification



12
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

BU
KU

 PE
DO

MA
N 

PJ
J

f. Assesment dan testing yang dilakukan sebelum atau sesudah  

pembelajaran (Pre-test dan Post-test).

g. Setting nilai (score)
h. Course yang disusun sesuai grade
i. Penyajian yang berbasis web, sehingga bisa diakses dengan  

web browser. 

Pedoman penggunaan E4.0 beserta tutorial telah tersedia pada  
dashboard E4.0. dan bisa langsung diunggah oleh user, yang terdiri dari :

a. Buku pedoman bagi dosen

b. Buku pedoman bagi mahasiswa

c. Video Tutorial pembuatan akun

d. Video Tutorial fitur assignment

e. Video Tutorial fitur activity

f. Video Tutorial membuat grup

g. Video Tutorial fitur Quiz 
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4. PELAPORAN PJJ 
 
 
 
 
 
 
 

Pelaksanaan PJJ Perkuliahan, PJJ Ujian Mata Kuliah, dan PJJ Ujian 
Tugas Akhir (termasuk seminar proposal) harus dilakukan secara akuntabel 
dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini :

a. Fakultas menyiapkan pelaporan PJJ Perkuliahan, PJJ Ujian Mata 
Kuliah dan  PJJ Ujian Tugas Akhir yang telah dilaksanakan oleh 
dosen menggunakan perangkat lunak google form sehingga  
memudahkan bagi pelapor dalam menyampaikan pelaporannya.

b. Fakultas mewajibkan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk mengisi 
pelaporan sebagai bukti bahwa telah dilaksanakan PJJ Perkuliahan.

c. Laporan pelaksanaan PJJ Perkuliahan, PJJ Ujian Mata Kuliah dan  
PJJ Ujian Tugas Akhir dilakukan dosen segera setelah kegiatan  
dilaksanakan.

d. Model laporan pelaksanaan PJJ Perkuliahan dapat disesuaikan  
dengan kebutuhan program studi, namun minimal meliputi informasi  
berikut :
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1) Nama pelapor (dosen dan mahasiswa)

2) Mata kuliah dan kelas

3) Waktu pelaksanaan PJJ

4) Topik/materi PJJ

5) Jenis kegiatan belajar yang dilakukan

6) Platform yang digunakan 

7) Bukti Screen Shot layar E4.0

e. Model laporan pelaksanaan PJJ Ujian Mata Kuliah dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan program studi, namun minimal meliputi informasi 
berikut :

1) Nama pelapor ( dosen dan mahasiswa)

2) Mata kuliah dan kelas

3) Waktu pelaksanaan PJJ Ujian Mata Kuliah (Tanggal dan Jam)

4) Bentuk soal PJJ Ujian Mata Kuliah

5) Platform PJJ yang digunakan 

6) Bukti Screen Shot layar E4.0

f. Model laporan pelaksanaan PJJ Ujian Tugas Akhir (termasuk seminar 
proposal) dapat disesuaikan dengan kebutuhan program studi, namun 
minimal meliputi informasi berikut :
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1) Nama dosen penguji

2) Jabatan dalam tim penguji

3) Waktu pelaksanaan PJJ Ujian Tugas Akhir (Tanggal dan Jam)

4) Saran, Koreksi, atau Perbaikan yang diminta tim penguji

5) Platform yang digunakan

6) Bukti Screen Shot layar PJJ

g. Kasubbag. Mikmas bertugas menjadi admin pengumpulan seluruh  
laporan pelaksanaan PJJ dari prodi. Seluruh dokumen pelaporan  
merupakan dokumen akademik dan harus diarsipkan dengan rapih dan 
aman.

h. Berdasarkan laporan Kasubbag. Mikmas, Ketua Program Studi  
melaporkan laporan PJJ secara berjenjang, mulai dari tingkat jurusan, 
fakultas, dan universitas secara berkala.

i. Laporan PJJ Perkuliahan kepada universitas ditujukan kepada  
Kepala Bagian Akademik di Biro AKPK, dan tembusan kepada Kapus  
Pembelajaran di Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan  
Penjaminan Mutu (LP3M).

j.  
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5. MONITORING DAN EVALUASI. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seluruh kegiatan akademik yang dilaksanakan dalam rangka  
menghasilkan lulusan diperlukan monitoring dan evaluasi (monev)  
dalam implementasinya. UPN Veteran Jakarta sebagai salah satu perguruan  
tinggi negeri terkemuka memiliki lembaga penjaminan mutu untuk  
memastikan bahwa kegiatan akademik telah dilaksanakan  
sebagaimana mestinya. Dalam hal PJJ, maka LP3M sebagai lembaga yang  
bertanggung jawab atas mutu pendidikan akan melakukan monev PJJ. 
Pelaksanaan monev PJJ LP3M dilakukan sebagai berikut :

a. Monitoring dan evaluasi terhadap Pelaksanaan PJJ dilakukan secara 
berkala oleh LP3M dan dikoordinir oleh Kepala Pusat Pembelajaran.

b. LP3M menetapkan pemenuhan standar PJJ Perkuliahan berdasarkan 
kriteria RAF dengan bobot penilaian sebagai berikut :

1) Resources bobot 30%
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2) Activities bobot 50%

3) Feedback Bobot 20%

c. Kapus Pembelajaran melakukan analisa atas pelaksanaan PJJ Perkuli-
ahan suatu mata kuliah sebagai berikut :

1) Bobot RAF 100%, memiliki makna bahwa pelaksanaan PJJ Perkuli-
ahan telah interaktif.

2) Bobot RAF 80%, memiliki makna bahwa pelaksanaan PJJ  
Perkuliahan cukup interaktif, namun belum dapat mengukur  
capaian pembelajaran.

3) Bobot RAF 70%, memiliki makna bahwa pelaksanaan PJJ  
Perkuliahan sedikit interaktif, dan tidak didukung dengan  
penyediaan sumber daya pembelajaran oleh dosen.

4) Bobot RAF 50% untuk activities saja, memiliki makna  
bahwa pelaksanaan PJJ perkuliahan kurang interaktif, dan tidak 
didukung penyediaan sumber daya pembelajaran dan pencapaian  
pembelajaran.

5) Bobot RAF < 50% untuk resources dan feedback, memiliki makna 
bahwa pelaksanaan PJJ perkuliahan tidak interaktif, dan program 
studi harus melakukan pembinaan kepada dosen.

d. Bagi fakultas/prodi yang menggunakan platform PJJ selain E4.0, 
maka evaluasi tetap akan menggunakan metode RAF dengan  
beberapa penyesuaian dan konversi nilai evaluasi.

e. Untuk melakukan monev PJJ Ujian Tugas Akhir (termasuk seminar  
proposal), maka digunakan survey menggunakan google form.  
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Instrumen survey PJJ Ujian Tugas Akhir ditujukan kepada dosen dan 
mahasiswa. Instrumen monev PJJ Ujian Tugas Akhir mengukur hal  
sebagai berikut :

1) Aspek informatif, menanyakan informasi penugasan menguji dan 
ketersediaan pedoman

2) Aspek prosesi, menanyakan proses dan feedback ujian

3) Aspek interaktif, menanyakan interaksi dosen dan mahasiswa saat 
ujian

4) Aspek edukatif, menanyakan peran dosen saat menguji 

5) Aspek administratif, menanyakan tatacara pelaporan ujian

f. Hasil monev PJJ dilaporkan pada rapat pimpinan untuk menjadi  
bahan evaluasi. 
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6. PENUTUP
Demikian Pedoman Pelaksanaan PJJ ini kami sampaikan untuk  

dijadikan pedoman bagi pengelola program studi dan seluruh dosen  
dalam pelaksanaan PJJ di lingkungan UPN Veteran Jakarta.  
Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dimungkinkan beberapa  
modifikasi/pengecualian sesuai dengan kebijakan universitas pada suatu 
kondisi tertentu.
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